
 
 

Инструкции 
HM-4018 

 
Преди да използвате този уред, моля прочетете инструкциите и да ги 
запазете. 

 
 
Преди да използвате този уред, моля прочетете тази инструкция, моля 
съхранявайте ръководството за бъдеща лесна справка. 
 
 
Описание на частите (виж фиг.1) 
 

1. Температурен индикатор 
2. Бутон за намаляване на температурата 
3. Бутон за увеличаване на температурата 
4. Копче за включване/изключване 
5. Керамични плочи 
6. Заключване 
7. Въртящ се захранващ кабел 

 
Преди използване на уреда 
Пресата за изправяне на коса е подходяща за мрежово напрежение 220V-
240V ~ 50Hz, мощност 40W. 
 
 
 
 



 
Начин на употреба 

1. Включете щепсела в захранващата мрежа. 
2. Задръжте ключа натиснат за повече от 3 секунди, за да включите 

пресата за коса точно на 160°C , температурният  индикатор 
мига,което означава, че пресата загрява.  

3. Стиснете плътно пресата и завъртете бутона за заключване обратно 
на часовниковата стрелка, отпуснете. 

4. Срешете косата и вземете сектор от нея не по-широк от 5см за 
изправяне. 

5. Поставете косата между двете плочи и стиснете здраво пресата. 
6. Плъзнете пресата по цялата дължина на косата с едно движение (но 

не повече от 5 секунди) от върха до края без да спирате, за да се 
избегне прегряване. 

• За да създадете ефект "вълни", завъртете пресата за изправяне 
половин кръг навътре (или навън) докато достигне до 
краищата на косата. Задръжте пресата в това положение за 2-3 
секунди и след това я отпуснете. 

 
7. Повторете стъпки от 4 до 6, докато не постигнете желания външен 

вид. 
 
Функции на бутоните 

1. Натиснете бутона за повече от 3 секунди, за да включите пресата; 
задръжте бутона натиснат за повече от 3секунди за да изключите 
пресата. 

2. При всяко натискане на бутона "+" or "-" температурата пада или се 
покачва с 20ºC.  

3. Натиснете "+" бутона за повече от 3секунди – всички бутони се 
заключват. 

4. Натиснете "-" бутона за повече от 3секунди – всички бутони се 
отключват. 

5. Пресата за коса ще се изключи сама, ако в рамките на 60мин. не е 
била използвана. 

 
След употреба: 

1. Изключете пресата и извадете щепсела от контактната мрежа. 
2. Поставете пресата върху топлоустойчива повърхност  докато се 

охлади. 
3. Почистете плочите за изправяне на косата със суха кърпа. 

4. Завъртете ключа до “  ” за да се заключи пресата. 
5. Съхранявайте пресата на безопасно и сухо място без прах. Може да 

се закачи на закачалка. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Важни предпазни мерки:  

1. Винаги проверявайте дали напрежението съответства на 
напрежението отбелязано върху продукта. 

2. Винаги изключвайте пресата за коса преди да я поставите, дори ако е 
само за миг. 

3. Тъй като пресата за коса достига високи температури, да се пази от 
достъп на деца. След използване я оставете да изстине за да се 
предпазите от изгаряния. 

4. Не изключвайте чрез издърпване на кабела. Винаги хващайте 
щепсела и го изключвайте от контакта. 

5. Не използвайте пресата в близост до газ или други лесно запалими 
материали (като бензен, разредител за боя, спрейове и др.) 

6. Избягвайте да докосвате горещите части на пресата. 
7. Когато е гореща пресата, не я поставяйте върху повърхности, които 

не са устойчиви на топлина. 
8. Тъй като вътре в пресата има електрически компоненти , когато я 

използвате, моля дръжте дръжката изправена и се уверете, че 
уредът не може да бъде докоснат при взимане на душ или SPA. 

9. Не е препоръчително пресата да се използва в баня. Когато се 
използва в банята, изключете уреда, след употреба, тъй като 
близостта до вода представлява риск, дори когато уреда е изключен. 
За допълнителна защита, ви препоръчваме да използвате устройство 
за остатъчен ток (RCD) с номинален ток на утечка не повече от 30А в 
електрическата верига която е в банята. Попитайте за съвет. 

10. Не навивайте захранващия кабел около пресата за коса. Ако 
захранващия кабел е повреден, трябва да го замените в най-близкия 
оторизиран сервизен център, за да се избегне опасност. 

11. Да използвайте пресата за коса с мокри ръце или във ваната или под 
душа. 

12. Тази преса за изправяне на коса не е предназначена за употреба от 
деца или лица с намалени физически, сетивни или умствени 
способности, или при липса на опит и знания, освен при случаите 
когато те са оставени под наблюдение или след инструкции за 
използване на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. 

13. Използвайте пресата само на суха коса. Да не се използва на 
изкуствена коса. 

14. Да не се прилагат каквито и да било аксесоари, които не се 
предлагат от доставчика, върху този уред. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ВНИМАНИЕ: Не използвайте този уред в близост до вани, душове, мивки и 
други съдове, съдържащи вода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕО НА ЕО. 
 
Накрая на жизнения му цикъл този продукт не трябва да се изхвърля като 
битов отпадък. 
Трябва да бъде занесен в определения от властите център за разделно 
събиране на отпадъци или при посредник, осигуряващ тази услуга. 
Разделното изхвърляне на домашни уреди предотвратява възможните 
негативни последствия за околната среда и здравето, произтичащи от 
неправилното изхвърляне и позволява да бъдат отделени съставящите го 
материали като така значително се спестяват енергия и ресурси. За да 
напомня за необходимостта домашните уреди да се изхвърлят отделно, 
продуктът е маркиран със задраскан контейнер на колела. 
 


